Kvalitets hængelåse fra VIRO

Kvalitet—sikkerhed—tryghed

VIRO Cylindrisk hængelås
Cylindrisk hængelås, forsynet med hologram, som
Sikrer mod forveksling med kopier.
Udført i massiv messing med rundede kanter.
Bøjle i hærdet stål, med fjeder udløsning.
’
Viro låsecylinder . 2 nøgler , forniklede.

Viro klassisk hængelås
Klassisk hængelås, med hus udført i messing, med
afrundede kanter.
Bøjle i hærdet stål, og overflade anti korrosions behandlet
Viro låse cylinder. 2 nøgler , forniklede.

Viro ”Panzer” armerede hængelåse
Panzer hængelås. Hus udført i messing.
Pansring udført i kobber, nikke, krom
stål.
Hovedarmering 3 mm
Side armering 1,5 mm
Deadbolt udført i kobber, nikkel, krom
stål. Forsynet med hoved der kan brække
af ved forsøg på at trække bolten ud
med magt.
Cylinder forsynet med roterbar anti bore
plade.
Viro Top security cylinder , 7 oins.

Viro Rustfri armeret ”Panzer” hængelås
Super hængelås, egnet for anvendelse i
korroderende områder, som f.eks. i kystnære områder, ved skibstransport m.m.
Hoved arrnering udført i 3 mm AISI 304,
inox rustfrit stål.
Side armering udført i 1,5 mm AISI
304inox rustfrit stål.
Dead bolt udført i AISI 316 inox rustfrit
stål.. Med brækbart hoved ved forsøg på
udtrækning med magt.
Sandblæst overflade.
Viro top security cylinder , med roterende anti bore plade.
3 stk. nøgler i forniklet messing.

Viro ”Euromonolith” stål hængelås.
Viro Super hængelås.
Hus udført i et stykke stål, anti
rust behandlet ved speciel
”Niploy Process” - innovativ
rustbeskyttelsses behandling.
13 mm deadbolt i hærdet stån,
forsynet med hoved der ´kan
brække af ved forøg på udtrækning ved vold.
6 pins security cylinder med roterende anti bore plade.
Der medfølger 2 special nøgler,
symetriske, samt ejer ID kort i
forseglet kuvert.

Hængelås for halv cylinder
Messing type: 304.MC
Viro producerer nogle af verdens
bedste hængelåse.
Med denne serie kan der leveres
hængelåse med cylinder der passer
Nøgler sammen med øvrige låse i
en virksomhed, eller hjemme.
Låsen leveres uden cylinder, beregnet for isætning af halv cylinder
fra ønsket producent.
Ved montering af cylinder, skal låsen være åben.
Låsebøjlen sikrer mod adgang til
Skrue for fastgørelse af cylinder.

Indsats for montering af cylinder
udført i rustfrit stål.

Låsen kan anvende alle halv profil
40 mm cylindre (30 + 10) med universel DIN 30 cam.
NB. Cylinder medfølger ikke i leverancer.

Hængelås for halv cylinder
Armeret
Type: 4117.MC
Viro producerer nogle af
verdens bedste hængelåse.
Med denne serie kan der leveres
hængelåse med cylinder der passer sammen med øvrige låse i en
virksomhed , eller hjemme.
Låsen leveres uden cylinder, beregnet for isætning af halv cylinder fra ønsket producent.
Åben lås:
Adgang i hul for
udskirtning af
halv cylinder.

Ved montering af cylinder, skal
låse være åben.
Indsats for montering af cylinder, udført i rustfrit stål.

Lukket lås:
Adgang blokeret af
hærdet stål stang.

Låsen kan anvende alle halv profil 40 mm cylindre (30+10) med
universel DIN 30 cam.

NB. Cylinder medfølger
ikke i leverancer.

Digana-JLC ApS
Ørslevvestervej 72 A
4173Fjenneslev
Danmark

tlf. +45 57 80 86 80
mail: info@digana-jlc.
www.digana-jlc.dk

